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  299-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:07:28. (  الدويش هللا عبد الشيخ تعليقات في السعوديين وأحد الشيخ بين حوار - 1

  ) 00:20:04. (  حبان ابن توثيق ومنھا الحديث مصطلح في مسألة - 2

  ) 00:33:20(  ؟ والعكس فريضة إلى راتبة أو نافلة من الص9ة في النية تغيير حكم ما - 3

  ) 00:34:58(  ؟. خروجه تعسَّر إذا الميت المولود كتفي أو رأس قطع يجوز ھل - 4

 فھل الحديث صحة له تبين ثم عنده الحديث ضعف بسبب شھود بدون عقد رج9ً  أن ولو النكاح لصحة شرط الشاھدين إن قلتم - 5

  ) 00:36:19(  ؟ العقد يجدد

  ) 00:37:02(  ؟ تعددت إذا الوضوء موجبات على ذلك ينطبق فھل بعددھا يغتسل الغسل موجبات تعددت إذا أنه ذكرتم - 6

  ) 00:43:20(  ؟" . هللا رسول محمد"  عليھا يزاد أن يجوز ھل هللا إ] إله ] المحتضر تلقين - 7

  ) 00:44:43(  ؟.تعزير أم حد ھي ھل الخمر شارب عقوبة - 8

  ) 00:50:13(  ؟. شرعياً  غس9ً  يكون فھل وضوء يتخلله ولم بدنه على أفرغه أو الماء في الرجل انغمس إذا - 9

  ) 00:54:38(  ؟.الغسل في بدنه على الماء يصب من على تجب وا]ستنشاق المضمضة ھل -  10

  ) 00:55:18(  ؟" . وآثاره حياته اdلباني"  الشيباني كتاب في رأيكم ما -  11

 ) 00:57:53(  ؟. عليھا نعيش التي اdرض ھذه في موجودة جھنم نار إن:  يقول فيمن رأيكم ما -  12
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  .يقرءكم السالم  :السائل 

  .عليك وعليهم السالم  :الشيخ 

  .حممد بن صاحل العثيمني والشيخ محاد األنصاري وعبد احملسن العباد وعبد اهللا الغنيمان  :السائل 

  ؟كنت يف املدينة   :الشيخ 

  .نعم كنت يف املدينة  :السائل 

  ما شاء اهللا ، عليك وعليهم السالم ورمحة اهللا وبركاته ؛ وكيف أحواهلم كلهم خبري ؟ :الشيخ 



  .كلهم خبري   :السائل 

  ...احلمد هللا رب العاملني ؛ أنت مقيم يف  :الشيخ 

  .يف عنيزة  :السائل 

  يف عنيزة ومررت مرورا على املدينة ؟ :الشيخ 

  .أي نعم مكثت ا ، أخذت عمرة مث رجعت إىل املدينة وجلست مع اإلخوة املشايخ  :ل السائ

  كم يوم قضيت فيها ؟  :الشيخ 

  .قضيت يومان  :السائل 

  .يومني ، يومني  :الشيخ 

  .نعم يومني  :السائل 

  .ما شاء اهللا تقبل اهللا منك عمرتك  :الشيخ 

هذا الذي ادكرته وموجودة أشياء أخرى ما شاء  ...الثني ردا  مفرد شيخنا هذا ما كلفتنا به لو واحد وث: احلليب 

  .اهللا أذكرها بعد حني شيخنا هذه صورة عن الكتاب مل تأتيين إال صور عنه فقط 

  أمل حتضر يل الرسالة ؟ :الشيخ 

  .واهللا تذكرت وأنا جائي سبحان اهللا قدر اهللا ما شاء فعل : احلليب 

  .خري إن شاء اهللا  :الشيخ 

  .إن شاء اهللا سأحضرها يا أستاذي : حلليب ا

  .إن شاء اهللا  :الشيخ 

  .هي صغرية وناقلها تقريبا كلها : احلليب 

  بالنسبة ملنهاج السنة أنت تذكر أين شفته ؟ :الشيخ 

هذا هو ، طبعا حمققة تسع جملدات ، وجدت فيه احلديث احلديث ، اخلبيث ينقل عن شيخ اإلسالم  : احلليب 

  .كذب 

  كيف ؟  : الشيخ

طبعا هو يعين ما يقول إنه قال يف منهاج السنة يقول وقال عنه شيخ اإلسالم وقال عنه ابن تيمية ، وقال : احلليب 

عنه ابن اجلوزي بأنه موضوع ، وزاد ابن تيمية من كيسه باتفاق احملدثني ؛ اآلن شفت بالفهارس وجدت احلديث 

فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريقة املقابلة فإن  "باب علي وكذلك قوله وسد األبواب كلها إال " هنا يقول 



احلديث املعروف ، أي نعم بس هذا  )سدوا كل األبواب إال باب أبي بكر ( الذي يف الصحيح عن أيب سعيد 

  .يلي جبيبه ما جبيب شيء ثاين 

  .اسرتيح ، أنا ألفت نظرك لشيئني ذه املناسبة  :الشيخ 

  تفضل أستاذي : احلليب 

الشيء األول أن ابن تيمية كما تعلم من أسلوبه يف مناقشة بعض األمور أنه واسع اخلطو ملعاجلة ما هو  :الشيخ 

يف صدده ويستطرد كثريا ألمور ال يبدو للباحث أن هلا صلة مبا هو كان يف صدده ؛ فهذه االستطرادات يستفيد 

ن جهة أخرى فقد يستطرد ملثل هذا احلديث يف منها الباحث أشياء ال ختطر له على بال ، هذا من جهة ، وم

مكان آخر ؛ ولذلك فالبد من متابعة البحث حبيث أنه يغلب على الظن أنه مل يتعرض للتحدث عن هذا 

  .احلديث يف مكان آخر 

  .صحيح جزاك اهللا خري يا شيخ : احلليب 

يه آنفا من استقصاء البحث هذا شيء ؛ والشيء الثاين وهو مهم عندي كطريق لتحقيق ما أشرت إل :الشيخ 

يساعد على ذلك املنتقى ، املنتقى للذهيب ألن الفهرس تبعه يف األخري أوال دقيق ، مث مكثف ، فيمكن أن جتد 

  .فيه إشارة إىل هذا احلديث يف أكثر من موطن واحد 

السنة هذه ، فيعين  أستاذي هو النسخة اآلن رجعت هلا النسخة احملققة فيها جملد كامل فهارس ، منهاج: احلليب 

حاصرين أين تكلم عن احلديث ، ونفس احملقق حممد رشاد سامل رمحه اهللا يعين كل موضع بقول سبق احلديث يف  

  .كذا ، وسيأيت بكذا وهنا مش متكلم أي شيء 

  يعين هو له فهرس تفصيلي ؟ :الشيخ 

  .جملد كامل فهارس يف هذه الطبعة : احلليب 

تلفت نظري أو تذكرين بشيء آخر جبوز إنه احلديث يبدأ بلفظة غري اللفظة الذي  طيب بس يف هنا بقى :الشيخ 

...  

  . "أمر ، وسد ، وسد " نعم هو احلديث له ثالثة ألفاظ : احلليب 

  .طيب  :الشيخ 

فما يف إال هنا سد األبواب كلها إال باب علي ، اهللا أعلم ؛ لكن إستاذي كلمتك يف حمل أعلى إنه يعين : احلليب 

  .ن باب االستقصاء م

  .يف فائدة من الرجوع إىل املنتقى  :الشيخ 



  .بارك اهللا فيك صحيح : احلليب 

  .وأخريا تستطيع بعد ذلك أن تقول ووافقه الذهيب  :الشيخ 

  مجيل جدا ، : احلليب 

  .فيكون هذا تقوية  :الشيخ 

  .هذه اليت ما خطرت على بايل أستاذي اهللا جيزيكم اخلري : احلليب 

  .اهللا حيفظك  :خ الشي

  .اهللا يبارك فيك : احلليب 

  أهال ومرحبا وكيف حالك ؟ وماذا تفعل يف عنيزة ؟ :الشيخ 

  .أعمل يف احملكمة  :السائل 

  كيف يف احملكمة ، وما هي نوعية العمل فيها ؟  :الشيخ 

  .كاتب ضبط   :السائل 

  .كاتب ضبط   :الشيخ 

فإن هذا موضوع باتفاق  )أنت ولي كل مؤمن بعدي ( : ست صفحات ، فهو يقول وهو مثل قوله : احلليب 

  .أهل معرفة احلديث 

  .مجيل ، خلط هو  :الشيخ 

  .خلط هو ، يعين لعل هذا أقرب شيخنا ؟ واهللا يا شيخ عجيب عجاب : احلليب 

  .يعين أكذب من أهل األهواء والبدع ما يف منهم يستحلون الكذب عينك أنت عينك ، شيء فظاعة  :الشيخ 

شيخنا بتذكروا أستاذنا يف مقدمة الضعيف الثالث تعقبتم يف القول املقنع ، فمن التعقبات كان موضوع : ليب احل

الذي يزيد الصالة على الصحابة مع الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وأنت ذكرت أمثلة طيبة جدا 

أنا رأيت عجبا أنه هو باحث املسألة حبث مطول أنه هو واقع فيها ، وأخوه الكبري وأخوه الصغري ؛ لكن اليوم 

حوايل ثالثة صفحات يف كتاب احلاوي يف فتاوى الغماري ثالث صفحات وناقل ومثبت اجلواز وكذا ، يعين وأتى 

  ...بأدلة قوية يعين فسبحان اهللا أهل األهواء كيف يعين 

  . "نكاية بالطهارة بشخ بلباسه " ال يف عنا مثل يف الشام قبيح لكن بالنسبة للمقبح ليس بقبيح ق :الشيخ 

لعلك تذكر عند ما قدمت قبل ثالث سنوات تقريبا جلسنا وأتيتك أنا مع األخ علي مث أعطيت األخ  :السائل 

سليم مذكرة ، كنت قد اتصلت بك على أنين أتيك ، ألريك إياها ، ولكن ذكرت أنك مشغول وأنا كنت على 



صلها إليك ، واتصلت عليك قبل بضعة أشهر بشأن التعليقات للشيخ عبد أهبة السفر فأعطيتها لألخ سليم وأو 

اهللا الدويش ، قريب من بضع وتسعني تعليق ، وقلت إنه أصاب يف بعضها وأخطأ يف بعض ، ويف أحد اإلخوة 

  .لعل عنده شيء من العجلة وحنن نصحناه أن ال يتعجل حيث قدم هذا كما ال خيفاك أن الشيخ قد تويف 

  عبد اهللا ؟ :الشيخ 

  .عبد اهللا الدويش  :السائل 

  . نعم بلغين ، رمحه اهللا  :الشيخ 

فبعد وفاته األخ هذا أخذ هذه التعليقات اليت بلغت قريبا من أربعمائة تعليق وقدمها إىل املطبعة ،  :السائل 

ه يستفيد منها بعد فالعجلة هذه نصحناه فيه أن ال يقدم إليها ولكنه جيب أن يظهر مثرة الشيخ من التأليف لعل

موته ، ومع ذلك نصحناه فهو مصر يقول ألن الشيخ ناصر ليس لديه وقت بأن يراجع هذه املذكرة ، فنحن 

  .هذه أحسن اهللا إليك  ...نطبعها فأنا أتيت بالباقي 

  الباقي ممن ؟ :الشيخ 

  .هذه أنا صورا وأخذا منه  :السائل 

  أم من هذا الثاين ؟فهمت ، هل الباقي من عبد اهللا  :الشيخ 

  .من التعليقات اليت خبط الشيخ ، الشيخ عبد اهللا الدويش  :السائل 

  .خبطه  :الشيخ 

  .بعضها خبطه ، لعلك تنظر إليها اآلن وبعضها مستنسخة باالستنساخ  :السائل 

  باإلضافة على اليت عندي ؟ :الشيخ 

  .باإلضافة على اليت عندك أي نعم  :السائل 

  .اك اهللا خريا طيب جز  :الشيخ 

فما أدري ما هو رأيك يف هذا ، هل حتبون يعين يكون لديكم مثة وقت تنظرون فيها كي يرتيث األخ  :السائل 

هذا فنقول له الشيخ لديه موافقة مبراجعة هذه املذكرة مثال والذي يتحصل هو إنشاء اهللا الغاية املقصودة إن شاء 

  .اهللا 

أتوجه إىل كل ما يردين ؛ ألن ذلك سيصرفين ويصدفين عما أنا يف صدده من أنا يا أخي ال أستطيع أن  :الشيخ 

مشاريع علمية يلي أنا تقريبا متوجه إليها منذ سنني ، فلو أنين فتحت لنفسي باب النظر يف كل ما يرد علي 

ذلك أنين واجلواب عليه باملوافقة أو باملخالفة أو بالتوسط يف األمر حسب ما يكون يف الوضع ما وردين معىن 



انصرفت إىل الدخول يف مشاكل األخذ والرد ؛ ولذلك فأنا ارتئيت أنين مثل هذا مشروع الذي يتعلق إما 

بالضعيفة وإما بالصحيحة كلما تيسر يل إعادة النظر يف كتاب من كتيب الذي طبع يل قدميا وتيسر يل إعادة 

إىل ما قد استفدت ولو قليال ، وإذا كان طباعته نظرت فيما جاءين من بعض اإلخوان كهذا واستفدت وأشرت 

هناك يعين جمال النتقد وأبني خطأ املنتقد فعلت أيضا ؛ أما أين أنظر يف مثل هذا الكتاب كله وأؤلف كتاب يف 

بيان ما فيه من موافقة أو ما فيه من خمالفة فهذا أمر غري عملي إطالقا بالنسبة لواحد مثلي ، منكب على ما هو 

دمة السنة وكتاب الشيخ عبد اهللا أنا قرأته بال شك وعلقت يف كثري من األحاديث اليت أشار متخصص فيه من خ

إليها تارة باملوافقة وكثريا ما باملخالفة ، وأنا أعتقد من جتربيت يف مثل هذه الردود واملناقشات أنه فعال إخواننا هؤالء 

لذي أشرت إليه أن يرتتب فهو عني الصواب متسرعون ولذلك ما أشرت إليه أنت آنفا بأنك نصحت هذا األخ ا

؛ ألنه يف اعتقادي أن الناشئني اليوم يف هذا العلم كثريون واحلمد هللا وذلك يبشر مبستقبل جيد ، لكن يعكر عليه 

أم فعال يتسرعون ويظنون أن علم احلديث يعين ممكن أن يهضمه اإلنسان ببضع سنني ؛ ولذلك فكلما رأوا 

شتغلني ذا العلم وظنه خطئا بادروا إىل النقد وإبداء رأيهم وهم بعد كما يقولون عندنا يف يعين خطئا لبعض امل

  بعض العبارات على الرحراح يعين على الفايش يعين املاء الفايش ؛ هل هذا الكالم مفهوم عندكم ؟

  .ال  :السائل 

ن أيش ؟ ليس عميقا فهو على آه ، يعين مثال ساحل البحر ، كل ما تقدم املاء إىل الساحل يكو  :الشيخ 

الرحراح يعين يف أول ما يستطيع أن يغوض وأن خيوض ؛ ألنه ناشئ يف السباحة ، هذا مثل هناك يقال ما أدري 

أنا كان اتفق يل قدميا أنين جلست جملس مع أخ ، هل هو عبد اهللا الدويش أم غريه ؟ كانوا يقولون يل قبل أن 

  هل هذا كان صفته ؟ ألتقي به أنه حيفظ البخاري غيبا ،

  .واهللا يا شيخ أنا الزمته تقريبا سبع سنوات  :السائل 

  .إذا أنت أعرف الناس به  :الشيخ 

أتردد إليه كثريا فكان يف نفسي شيء من احلياء أن أسأله هذا السؤال ولكنين سألت أحد اإلخوة  :السائل 

  .حيتاج إىل ضبطه امللتصقني به فأخربين بأنه حيفظ الكتب الستة إال صحيح مسلم 

  حيتاج إىل ؟ :الشيخ 

حيتاج إىل يضبطه وهو حيفظ املنتقى حق اد أي نعم وله حمفوظات كثرية ، والتمسنا يف احلقيقة من  :السائل 

الشيخ عبد اهللا الدويش يف ترددنا عليه فيما شكل علينا أن لديه من سعة احلفظ وسعة االطالع ما يبدوا لنا عند 

اقشه يف قضية ما تتعلق مبتابعة أو بشاهد فعدة مواقف حصلت يل أنا وملن معي  يأتون من خارج ما نناظره أو نن



القصيم فعند ما يكون حديث ضعيف بني يدي فأسأله عنه فيخرج يل من رأسه من ذاكرته من املتابعات إذا مسعه 

  .أحد يتهمه الكذب 

  .ما شاء اهللا  :الشيخ 

  .أو أن أحدا من اجلن أخربه قبل أن نأيت أي نعم ، يقول ما نتوقع  :السائل 

  هذا هو الذي كنت اجتمعت به مرة يف بعض احلجات اليت كتبت يل ، طيب عن كم مات من العمر ؟ :الشيخ 

  .هو تقريبا مل يصل إىل أربعني عاما  :السائل 

  طيب هذا الذي يكمل مشروعه كم عمره ؟ :الشيخ 

  .شاب مل يصل إىل الثالثني  :السائل 

شيخنا هو ما بكمل مشروعه هو يريد طبعه بس يعين ما بده يكمل أو يتمم تعقبات هو شجع أن يطبع : ليب احل

  .الكتاب كما فصل يل األخ 

أنا احلقيقة ما عندي مانع أن يطبع ؛ ألن العلم ليس حمصورا بشخص دون آخر ؛ لكن أنا أعرف جتربيت  :الشيخ 

طويال يف هذا العلم تكثر أخطاءهم ، مثال أنا أضرب لك مثاال بسيطا املديدة الطويلة أن الذين مل يقضوا عمرا 

مما يف ذاكريت الكليلة التعيبة ، هناك شيء أنا اصطلحت عليه ال جنده يف كتب املصطلح لكنها حقيقة علمية ، 

 ضعفه وإذا كنت متتبعا لكتابايت ومقااليت فقد تذكر هذا الذي سأذكره اآلن يف بعض البحوث أذكر حديثا وأبني

أخونا طبعا علي على ذكر من هذا ، وأعين  "هذا شاهد قاصر " ، مث أذكر له شاهدا لكين أعقب عليه بقويل 

بذلك يكون احلديث يتضمن مجلتني أو أكثر ، يأيت الشاهد فيشهد جلملة وال يشهد لتمام احلديث ، فالناشئون 

صواب ، احلديث األول ذو ثالث مجل أو فقرات يف هذا العلم ميشون ويقولون هذا شاهد هلذا ، والعكس هو ال

  يشهد للشاهد الذي أوردناه وال عكس ، ولعله وضح لك األمر ؟

  .نعم  :السائل 

آه ، فالشيخ عبد اهللا رمحه اهللا يقع يف هذه القضية وال يشعر أبدا أن هذا ال يصلح شاهدا للحديث  :الشيخ 

الفقرة األوىل احلديث إسناده ضعيف صحيح ؛ لكن الفقرة بتمامه ؛ فالدقة يف املوضوع ينبغي أن يقال لكن 

األوىل أو الثانية أو الثالثة حسب الواقع هلا شاهد تتقوى هذه الفقرة ا ، هذا أنا إىل اليوم خاصة يف اْحملَدِثني ال 

  . ...أجد ما يتنبه هلذه القضية ؛  ال السبب أا حتتاج إىل  ممارسة 

م يدرسه الدارس نظرا ال يكفي وال ينضج فيه حىت يدرسه عمليا ؛ ألن هذا التطبيق وال خيفاك أن أي عل :الشيخ 

العملي سيكشف له من األخطاء أو الصواب ما مل يكن ظاهرا لديه نظريا وفكريا فقط ؛ فلذلك يف األمس 



البد مر  " الروض النظري يف ترتيب وختريج معجم الطرباين الصغري" القريب كان عندي بعض الناس وذكروا كتايب 

 "الروض النظري " بك هذا االسم يف بعض خترجيايت وتعليقايت خاصة يف مثل ضعيف اجلامع أو صحيح اجلامع 

لكن متامه هكذا ، يف ترتيب وختريج معجم الطرباين الصغري ؛ فقال يل جليسنا يف األمس القريب إن هذا الكتاب 

ممكن أن يقال تأليف يل وبالشك أعود إليه كثريا فأجد فيه ملاذا ال تطبعه ؟ قلت ألنه باكورة عملي ، فهو أول 

  :النشاط واالستقصاء للروايات والطرق إىل آخره ، فأتذكر وأقول متمثال 

ولكن يف الوقت نفسه ملا أتذكر هذا النشاط أجد  "ألرويه ما فعل املشيب ***  أال ليت الشباب يعود يوما "  

 )إنما العلم بالتعلم ( : ا عز وجل فطر العباد ، كما قال عليه السالم فيه أخطاء وأقول سبحان اهللا هكذا ربن

ومثال آخر وقعت فيه تبعا ملن قبلي مثل اهليثمي وغريه ومثل الشيخ أمحد شاكر املصري الرجل العامل الفاضل ،  

عروفون كنا حينما جند يف إسناد حديث ما رجال وثقه ابن حبان فنقول إذا السند صحيح ؛ ألنه كل رجاله م

وثقات ومرتمجون يف التهذيب إىل آخره ؛ لكن يف رجل كأنه جمهول وسرعان ما جند من قال بأنه وثقة ابن حبان 

فإذا صح احلديث ؛ لكن فيما بعد تنبهت إىل أن توثيق ابن حبان ال يوثق به ، وأذعت هذا يف كل كتيب وقضيت 

ابن حبان ليس على إطالقه بل له قيود وله شروط  على ذلك سنني طويلة مث تكشف يل أن عدم االعتداد بتوثيق

مث مضيت أنا يف هذا الصدد  "التنكيل " ذكر بعضها العالمة الشيخ عبد الرمحن املعلمي رمحه اهللا يف كتابه 

فانتهيت إىل حقيقة علمية أعتقد أا مهمة جدا ووجدا مذكورة يف بعض كتب الذهيب والعسقالين لكن ما 

سلكوها حىت وصلوا إىل هذه النتيجة أال وهي االعتداد بتوثيق ابن حبان وهو تفرد ذا التوثيق  ذكروا الطريق اليت

  ...دون اآلخرين 

  .يعين شيخنا التقعيد : احلليب 

التقعيد أيوه ؛ فأنا وجدت أن ابن حبان إذا وثق رجال وكان هذا الرجل جمهول احلال يف تعبري علم  :الشيخ 

ه لكن رواه عنه عديد من الثقات حينئذ تطمئن النفس لنقول بأن هذا الذي وثقه ابن املصطلح أي مل يوثقه غري 

حبان هو يف موضع الثقة ، هذا أنا ما وصلت إليه إال بعد عشرين سنة تقريبا بينما ال يزال حىت اليوم كثري من 

هذه وانتقادنا لتوثيق ابن املشتغلني بعلم احلديث يعتدون بتوثيق ابن حبان مطلقا وبعضهم ممن تابعوا الكتابات 

حبان مشوا معنا بأن توثيق ابن حبان ال يعتد به لكن ما وصلوا معنا إىل هذه القاعدة كما قال صاحبنا إنه إذا  

كان الذي وثقه ابن حبان له رواة كثريون ثقات عنه فحينئذ هذا يعتد بتوثيقه إياه ، ويف مثله يقول الذهيب 

تب الرجال كلها فلن جتد كلمة صدوق صدرت من أحد من املتقدمني ،  والعسقالين صدوق ولو رجعت إىل ك

كيف وصل إليها العسقالين ؟ وبينه وبني الرجل حنو سبعمائة سنة وكذلك الذهيب ؟ هو ذا الفحص ، وهذا 



 البحث واالستقصاء والتعرف على عدد الرواة الثقات الذين رووا عن هذه الثقة الذي وثقه ابن حبان علما أن ابن

حبان يف كتابه ال يذكر عن املوثق عنده ، ال يذكر له راويا إال شخصا واحدا وقد يقول يف بعض األحيان روى 

عنه فالن ويسميه وغريه أو رواه عنه أهل بلده ، كلمة عامة ؛ فال تكفي وال تغين وال تشفي وال تروي إال ينبغي 

ن حبان له رواة ثقات أم هذا فقط واحد أو اثنني ، أن نتتبع الكتب األخرى لنعرف أن هذا الرجل الذي وثقه اب

هذا كمثال ثاين أن اإلنسان يف هذا العلم يف الواقع جيب أن ال يتسرع وأن يتأد وأن يتباطأ يف احلكم على 

األحاديث تصحيحا وتضعيفا من باب أوىل أن يتوجه بالنقد واإلعرتاض على من خالفه بالرأي ؛ وشيء ثالث 

بالنسبة هلذا املوضوع أن هناك مسائل يف علم احلديث تعترب نسبية أي خيتلف الرأي فيها  ولعله يكون األخري

بالنسبة لبعض العلماء عن بعض آخر بل األمر أدق من ذلك أحيانا فقد تكون نسبية بالنسبة للشخص الواحد ، 

تارة يكون ثقة عنده تارة بالنسبة للشخص الواحد أي احملدث أي الباحث الواحد فيكون توثيق راو بالنسبة إليه 

من معىن احلديث احلسن يذكر ما معناه بأن  ...يكون ضعيفا عنده ، تارة يكون وسطا بني هذا وهذا ؛ ورأيت 

  ...احلديث احلسن هو من أدق أنواع علوم احلديث 

  من هذا شيخنا ؟: أبو ليلى 

ه ما هو احلديث احلسن ؟ طبعا احلسن لذاته احلافظ الذهيب ، أي نعم ؛ ملاذا ؟ ألنك تعلم فيما أعتقد أن :الشيخ 

واحلسن لغريه قسمان معروفان ، احلديث احلسن لذاته هو الراوي الثقة لكن حفظه دون حفظ راوي احلديث 

الصحيح وفوق راوي احلديث الضعيف ، هذه النسبة قد ينظر إليها الباحث الواحد تارة فيلحق هذا الراوي 

رة قد يكون من باب إمعان النظر فيما قبل فيه يرفع سويته من الضعف إىل بالضعيف احلفظ فيضعف حديثه وتا

احلسن فيحسن حديثه ، هذا هو شخص واحد فما بالك إذا نظرت إىل هذه القضية بالنسبة لزيد وبكر وعمرو 

 واألشخاص يلي كلهم بيشتغلوا بعلم احلديث فالشك أن هنا األمر سيكون النسبية فيها واسعة جدا جدا ، هذا

بالنسبة للحديث احلسن لذاته ، واحلديث احلسن لغريه أشكل وأشكل ألنه يتعلق بنسبة الطرق اليت يقف عليها 

الباحث أوال مث نسبة الضعف املوجود يف مفرداا ثانيا ، فقد يرى زيد من الناس حيّصل هذه الطرق بينما ال 

لطرق كثرية ونسبة الضعف فيها قوة وضعفا وهكذا فاحلديث احلسن لغريه كما قلنا على كثرة ا ...حيصلها غريه ؛ 

فهذا جماله واسع جدا لالختالف ؛ فإذا كان هناك شخص مل ميض عليه دهر طويل من البحث فيبدو له أنه 

فالن صحح ما هو ضعيف أو ضعف ما هو صحيح ، احلقيقة أن املسألة حتتاج إىل تأين وتروي ؛ هذا ما عندي 

  .بالنسبة هلذه املسألة 

  بالنسبة للمتابعات اليت يذكرها الشيخ عبد اهللا الدويش فيما مر عليك لعله فما مدى مستواها يعين ؟ :ائل الس



قلت لك كالما عاما أنه يف بعض األشياء أصاب فيها وهو اآلن أنا أذكر شيء آخر أنه هو يقول مثال  :الشيخ 

  .بب هو ما ذكرناه أنفا هذا احلديث ضعفه الشيخ هنا ؛ لكن صححه هناك وهذا حنن نعرفه بس

  

  .عندي بعض األسئلة نشرع  فيها يا شيخ  :السائل 

  .إن شاء اهللا  :الشيخ 

السائلحكم تغيري النية يف الصالة من نافلة أو راتبة إىل فريضة أو العكس كمن دخل يف فريضة الظهر مث تذكر أنه 

  قد صلى الظهر فهل يغري نيته إىل نافلة أو راتبة ؟

 حاجة يف هذه الصورة أن نغري النية ؛ ألا ستقع كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا نافلة ألنه ال فريضة ما يف :الشيخ 

  .يف يومني مرتني السيما وقد سها يف نيته فهو طاعة وعبادة هللا عز وجل والنية خطأ فهي مغتفرة 

  حىت الراتبة يا شيخ ؟ :السائل 

  قلت ؟هو أنا أتكلم عن الفريضة حىت أيش  :الشيخ 

  حىت الراتبة ؟ :السائل 

  هو الفريضة الراتبة أليست فريضة ؟ :الشيخ 

  .أنا أقصد بالراتبة سنة الظهر وسنة العصر  :السائل 

  طيب ، السنة الراتبة يف السنة الراتبة نوى راتبة ؟ :الشيخ 

  .نواها راتبة  :السائل 

  مث يغري نيته إىل فريضة ؟ :الشيخ 

  .وكذلك العكس ال ، حنن قلنا  :السائل 

  لذلك اآلن يف صدد التفصيل يعين ، سؤالك اآلن ما هو حدده ؟ :الشيخ 

  .حتديده املسألة هذه تتفرع فرعني ، األول غريها من فريضة إىل نافلة أو راتبة  :السائل 

  .هذا أجبت عنه  :الشيخ 

  أو غريها من راتبة إىل فريضة ؟ :السائل 

  .وز من راتبة إىل فريضة ال جي :الشيخ 

  

  قطع رأس الطفل أو كتفيه عند الوالدة إذا كان ميتا عند تعسر الوالدة تعسرا قد يؤدي إىل وفاة املرأة ؟ :السائل 



لكن األمر يتعلق مبهارة الطبيب والثقة الدينية  ...هذه ضرورة  وال شك، والضرورات تبيح احملظورات ؛  :الشيخ 

وبدينه من جهة أخرى ؛ فإذا كان الطبيب دينا وماهرا ورأى هذا به ؛ ألنه ليس كل طبيب يوثق مبهنته من جهة 

الذي سألت عنه جاز ذلك وإال فال ، وهذا وقع شخصيا بالنسبة يل ، أول زوجة تزوجتها وأول ولد رزقته ما 

  .أخرج من بطن األم إال مقطعا أوصاال ؛ فالضرورات تبيح احملظورات نعم 

  ا

يف صحة النكاح فإذا عقد رجل عقدا بدون شهود بناء على ضعف  قد ذكرمت أن الشاهدين شرط :السائل 

  احلديث عنده مث تبني له بعد العقد صحة احلديث فهل جيدد العقد ؟

ال ، هذا كأنكحة الكفار اليت أقرها اإلسالم ، ومن باب أوىل أن يكون مقررا وثابتا شرعا ؛ ولكن إذا  :الشيخ 

ذا تزوج من جديد وعقد على زوجة جديدة فال يصح إال بشاهدي عقد من جديد فال يصح إال بالشاهدين ، إ

  .عدل 

  

ذكرمت أنه إذا تعددت موجبات الغسل فإنه يغتسل بعددها فهل ينطبق ذلك على موجبات الوضوء إذا  :السائل 

  تعددت ؟

  موجبات الوضوء إذا تعددت ، أوضح يل هذا الفرع الثاين مبثال ؟ :الشيخ 

كمن أحدث فساء أو ضراط و أكل حلم إبل ذا تعددت فهل يتوضأ مرتني بناء على موجبات الوضوء   :السائل 

  موجبات الغسل ؟

  يعين هو حمدث ؟ :الشيخ 

  يعين هو أكل حلم إبل مث أحدث ؟ :السائل 

  .معليش يعين حمدث  :الشيخ 

  كيف شيخنا أو كيف ذلك ؟  :السائل 

  مث جلس للطعام فأكل حلم جزور ، أليس هكذا ؟سؤال غريب يعين إنسان اآلن قضى حاجته وخرج  :الشيخ 

  .أو أكل حلم جزور مث قضى حاجته  :السائل 

  معليش ، إذا الصورة يعين مش واضحة ؟ :الشيخ 

  ...أنا أقصد عند ما ذكرمت يف موجبات الغسل  :السائل 

  .معليش أنا ذاك الفرق فهمته ، هذا متعلق مبوجبات الوضوء  :الشيخ 



  لوضوء رجل أكل حلم إبل ؟موجبات ا :السائل 

انتقض وضوءه ، ماشي ، كان متوضئا معىن كالمك أنه كان متوضئا فأكل حلم جزور فانتقض وضوءه  :الشيخ 

  طيب ، وماذا بعد ذلك ؟

  .مث أحدث  :السائل 

  .طيب ، هذا الذي أنا استغربه  :الشيخ 

  د بعدد املوجبات ؟حنن نقصد تعدد املوجبات ، ملاذا جعلناها يف الغسل تتعد :السائل 

  .أورد الوضوء إشكاال على الغسل : احلليب 

أنا فاهم ؛ لكن هو الصورة تبعه تلفت النظر ، أنا أخشى أنه لس ما فهمنا قصد األستاذ يف موجبات  :الشيخ 

الوضوء ، فهل هو كما فهمت أنا آنفا أنه رجل كان متوضئا فقضى حاجته فانتقض وضوءه ، فوق ذلك أكل 

  ؟حلم جزور 

  .انتقض وضوءه مرة ثانية  :السائل 

  .ال ما انتقض وضوءه ، إذا أنا أستغرب السؤال يعين متاما  :الشيخ 

ال ، يعين وجهة نظركم بالنسبة لقضية الغسل يعين ، ملاذا أمرناه بعدد املوجبات بالنسبة للغسل أنه  :السائل 

  يغتسل بعددها ؟

  هات مثال حىت نشوف الفرق ؟ :الشيخ 

  .رجل كافر مث أسلم مث أجنب هذه موجبة للغسل  :السائل 

  أسلم مث أجنب ماذا يقال به ؟ :الشيخ 

  هل يغتسل غسلني أم غسال واحدا ؟ :السائل 

  هو ملا أسلم اغتسل أم مل يغتسل ؟ :الشيخ 

  .مل يغتسل  :السائل 

  .وجب عليه أن يغتسل  :الشيخ 

  .أسلم مث أجنب  :السائل 

  ل إذا أسلم وهو جنب ؟طيب إذا أنت تقو  :الشيخ 

  .أو هكذا ، هذا أحسن  :السائل 

هذه قضية برتجع مثل الذي قضى حاجته مث أكل حلم جزور لكن ال هو الصورة األوىل ،  الكافر إذا  :الشيخ 



أسلم يوجب عليه الشرع أن يغتسل ، فاغتسل فأجنب ووجد هنا مقتضى يوجب عليه الغسل مرة ثانية ؛ الصورة 

إليها أخريا كافر والكفار ما عندهم شيء امسه اغتسال من اجلنابة فهو يف حالة كونه كافر فهو اليت جلأت أنا 

جنب أيضا ؛ فاإلسالم أمره بأن يغتسل لكن بعد أن اغتسل أي أسلم فاغتسل حدث معه ما يوجب الغسل 

حلم جزور فتوضأ ،  عليه مرة ثانية وهو االحتالم كما قلت هذه مسألة غري مسألة أنه رجل قضى حاجته مث أكل

خلص ألنه حمدث مهما أتى يعين رجل تبول مث تغوط مث أكل حلم جزور ، هذه كلها انصبت قبل أن يتوضأ فيغين 

عن هذه األشياء أن يتوضأ مرة واحدة ؛ لكن مثال يوم اجلمعة هو جنب وعليه أن يغتسل فهل يكفيه غسل 

ن يرى أن غسل اجلمعة سنة يكتفي بالشك بغسل واحد أم البد من غسلني غسل اجلنابة وغسل اجلمعة ؟ م

غسل الجمعة واجب على كل ( واحد ؛ لكن من يرى بأن غسل يوم اجلمعة هو على ظاهر قوله عليه السالم 

يقول ال يقوم واجب عن واجب وال يغين واجب عن واجب فالبد له من غسلني هنا ؛ لكن األمثلة  )محتلم 

لكافر الذي أسلم أو املسلم الذي أحدث مث أكل حلم اجلزور ، فهذا يتوضأ اليت أنت تذكرها ليست هكذا سواء ا

  مرة واحدة ألنه يف كل حالة من هذه األحوال هو حمدث فتطهر وانتهى األمر ؛ لعل املسألة وضحت ؟

  .نعم  :السائل 

  .إن شاء اهللا  :الشيخ 

   

  

  ذلك أن حممدا رسول اهللا ؟ امليت يلقن بشهادة أن ال إله إال اهللا ، فهل يزاد على :السائل 

  .ال  :الشيخ 

  وهل أن حممدا رسول اهللا ، وهل ورد حديث صحيح يف هذا ؟ :السائل 

يعين هنا التلقني بأسس اإلسالم الذي  )لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا ( ال ، الذي ورد ما تعرفونه وهو  :الشيخ 

إىل آخره ؛ فاملوضع اآلن ليس موضع تعليم وإمنا  ...ية كلها يدخل حتته اإلميان مبحمد رسول اهللا وباألركان اإلميان

هو موضع تلقني وتذكري بأس اإلسالم أال وهو التلقني ويكفي يعين بالش ما نسميه فلسفة أو كثرة كالم نقول 

أمرت أن ( بينما يف مثل حديث  )لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا ( الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم قال هكذا 

فإذا نقف عند ما علمنا الرسول  )أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا ، قال وأن محمدا رسول اهللا 

  .عليه السالم وال نزيد على شهادة ال إله إال اهللا شيئا آخر 

  عقوبة شارب اخلمر هل يقال فيها أا حد شرعا أم من باب التعزيزات ؟ :السائل 



أراه أن األمور االصطالحية جيب أن ال تغري شيئا من األحكام الشرعية ؛ فهل مثة فرق احلقيقة الذي أنا  :الشيخ 

  بني أن يكون حدا أو تعزيزا ؟

  .نعم  :السائل 

ها ، فأنا أقول سلفا إن دل الدليل الشرعي على أنه تعزيز وليس حدا قلنا بأنه تعزيز ولعل األمر كذلك ،  :الشيخ 

مع  )من شرب الخمر فاجلدوه فإذا شربها في الرابعة فاقتلوه ( لذي فيه إذا ما تذكرنا احلديث الصحيح ا

ثبوت أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ما قتل يف الرابعة ؛ ولذلك نرى حنن أن األمر يرجع إىل حكمة القاضي 

م عليه احلد املعروف واجتهاده ، فإن رأى من املصلحة الدينية قتل الشارب يف املرة الرابعة قتل وإن مل يرى ذلك أقا

  .؛ فسواء مسيناه حدا أو تعزيرا 

أنا أقصد بالنسبة للجلد عندنا يف احملاكم أنه إذا ثبت أنه شرب اخلمر فإن القاضي يقول وجيلد مثانون  :السائل 

  .جلدة حدا لشرب اخلمر 

  .ها ، هذا تسامح يف التعبري يا اجتهاد يا رأي  :الشيخ 

   عليه وآله وسلم ما حده ؟يعين النيب صلى اهللا :السائل 

نعم ، هي اجتهاد يا رأي يا تسامح بالتعبري ، هو أنت اآلن ال ختالفه يف جواز اجللد مثانني لكن ختالفه  :الشيخ 

  .يف التعبري 

  .أي نعم  :السائل 

  .قلت لك عن التعبري  :الشيخ 

  .ق يزيدون أكثر من مثانني يزيدونه من باب التعزير إذا له سواب :السائل 

  أكثر من مثانني ؟ :الشيخ 

  .نعم يزيدون  :السائل 

  عجيب ؛ لكن من أين جاءوا ذه الزيادة ؟ :الشيخ 

   ...واهللا اجتهادا منه ألن القاضي له معرفة  :السائل 

معليش االجتهاد كما ال خيفاك له حدود ، فما مستنده يف ذلك ؟ االستناد على جمرد التعزير ال يعطيه  :الشيخ 

ال تعزير ( التصرف يف التعزيز مثال احلديث الصحيح يقول ـ أظن هكذا وأنت على كل حال أذكى مين ـ مطلق 

  تدري هكذا حديث أو ال جلد أو ال تعزير ؟ )فوق عشر جلدات 

  .أظن ال جلد واهللا أعلم : احلليب 



  ال جلد ؛ أال تذكر شيئا يف هذا ؟ :الشيخ 

  .نعم أذكره  :السائل 

  نصه ما هو ؟هل تذكر  :الشيخ 

  .ال واهللا  :السائل 

  .بس فيه عشر ، يف حتديد عشر  :الشيخ 

  .أي نعم يف حتديد عشر  :السائل 

  . )ال تعزروا فوق عشرة أسواط ( : احلليب 

  .هذا هو  :الشيخ 

  بس من تكرر   نكثه  يف ذلك وأعاد الكرة عدة مرات وتوسع ا مثال ؟ :السائل 

  .قدمنا احلديث  :الشيخ 

  .يا سالم : يب احلل

  .قدمنا احلديث يف خمالفتهم  :الشيخ 

  وإذا علمنا ضعفه ؟ :السائل 

  .أعوذ باهللا  :الشيخ 

 )ال يجلد فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود اهللا ( احلديث متفق عليه عن أيب بردة بن نيار : احلليب 

  .شيخنا هذه زيادة جيدة 

  كيف ؟  :الشيخ 

  .أسواط إال يف حد من حدود اهللا  ال جيلد فوق عشرة: احلليب 

  ...أي نعم ، خلي األستاذ  :الشيخ 

  .أنا ظننتك يف قضية القتل  :السائل 

  .كيف القتل ؟ حنن كان حبثنا يف الشرب   :الشيخ 

  .ذكرت العشرة أسواط مث ذهب ذهين إىل القتل  :السائل 

  .ود إليه ال بأس ، نعود إىل ما كان ينبغي أن يقف الذهن عنده فنع :الشيخ 

  شيخنا هذا احلديث أال يبني ما يقوله األخ ؟: احلليب 

  كيف ؟  :الشيخ 



  ؟ ...ال جيلد فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهللا ؟ أم النص : احلليب 

  .هذا رد عليه  :الشيخ 

  .إال النص الوارد يف احلد ، أيوه ، نعم جزاك اهللا خري يا شيخ : احلليب 

  .الكتاب  وإياك ، هات :الشيخ 

  

  إذا انغمس الرجل يف املاء أو أفرغ املاء على مجيع بدنه ومل يتخلله وضوء فهل يكون غسال شرعيا ؟ :السائل 

  أعد علّي ؟ :الشيخ 

  إذا انغمس الرجل يف املاء أو أفرغ املاء على مجيع بدنه ومل يتخلله وضوء فهل يكون غسال شرعيا ؟ :السائل 

   ...: أبو ليلى 

كان صورة السؤال يلتقي مع الصورة األخرى اليت يذكرها األحناف يف كتبهم اجلواب ال ؛ الصورة   إن :الشيخ 

األخرى هي بينما رجل ميشي على ساحل البحر أو النهر زلت به القدم وكان جنبا فخرج وأصاب املاء مجيع بدنه 

التفريق بني املقاصد والوسائل ،  فهل خيرج طاهرا يصلي ؟ قالوا جيوز ؛ ألن عندهم شيء أنا أمسيه فلسفة ، يف

  فتجب النية يف املقاصد عندهم دون الوسائل ؛ فالغسل وسيلة فيصح ؛

  الذي انغمس يف املاء أو  أفرغ عليه :السائل 

  هل انتبهت للصورة اليت قدمتها لك عن احلنفية ؟ ... :الشيخ 

  .نعم انتبهت  :السائل 

  هل هذه هذه أم ختتلف هذه عن تلك ؟ :الشيخ 

هي نفسها ؛ ولكن بعضهم يستدل بالرجل الذي أصابته جنابة ومث تيسر املاء فأعطى النيب صلى اهللا  :الشيخ 

عليه وآله وسلم هذا الرجل وقال أفيضه على نفسك ومل يذكر الوضوء ، فقالوا أنه يف هذا دليل على أنه جمرد إفراغ 

  .املاء على البدن يكفي غسال شرعيا 

عيد السؤال لكن أنا أسأل سؤاال استضاحيا هل خيتلف سؤالك عن الصورة اليت أوردا معليش أنت ت :الشيخ 

  عن احلنفية ؟

  .ال ما خيتلف  :السائل 

ما خيتلف ؛ لكن ملا أمتمت كالمك كأنه خيتلف ؛ ولذلك أنا فسأقول شيئا مناط املسألة يف الصورة  :الشيخ 

  ية أيضا أو موجودة ؟احلنفية عدم وجود النية ففي مثالك أنت منفية الن



  .موجودة فيه  :السائل 

آه ، فإذا ليست كهذه ، ختتلف متاما ؛ فإذا املسألة اليت تسأل عنها هي رجل نوى االغتسال غسل  :الشيخ 

  اجلنابة ومل يتوضأ جيزيه ذلك أم ال ، أليس كذلك السؤال ؟

  .بلى  :السائل 

أن رجال سأل النبي صلى اهللا ( حديث جبري بن نفري طيب ، اجلواب نعم ؛ ألنه يف صحيح مسلم من  :الشيخ 

عليه وآله وسلم عن غسل الجنابة فقال النبي عليه السالم أما أنا فأفيض على رأسي ثالث حثيات فإذا أنا 

فلم يذكر يف هذا احلديث الوضوء الذي جاء ذكره يف حديث عائشة ، ويف حديث ميمونة يف  )طاهر 

عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل غسل اجلنابة بدأ بالوضوء فتوضأ مث صب على الصحيحني أن النيب صلى اهللا 

رأسه ؛ فالوضوء املسنون الكامل هو عفوا ، الغسل هو بتقدمي الوضوء بني يدي الغسل لكن هذا الوضوء ليس 

  .شرطا يف صحة الغسل وإمنا سنة ؛ وهذا جواب ما سألت عنه 

  تنشاق يف من يفيض ؟طيب شيخنا قضية املضمضة واالس: احلليب 

هذه قضية طبعا تعاجل مبعاجلة أخرى وهي معروفة عندنا ، من يرى أن املضمضة واالستنشاق يف الوضوء  :الشيخ 

فرض ، وهذا الذي نتبناه  ، فنقول البد واحلالة هذه ملن يصب وال يتوضأ أن يتمضمض ويستنشق لقيام الدليل 

  .جلواب على ذلك على وجوب ذلك ؛ ومن يرى أنه سنة فقد سبق ا

وإذا كان الكتاب فيه قصور يف  "األلباين حياته وآثاره " ما هي نظرتكم يف كتاب األخ حممد الشيباين  :السائل 

  جوانب فما هي هذه اجلوانب اليت قصر فيها ؟

ري يعين  هذا ما ال أستطيع اجلواب عليه ؛ ألين ما قرأته قراءة تدبر وإمنا هي أفكار الرجل جزاه اهللا خ :الشيخ 

كتبها وراجعين يف بعضها والشك ؛ أما أن أعطي فكرة عامة عن الكاب فهو واهللا موجود عندي هنا وما قرأته ؛ 

  .فإذا كان عندك مالحظة نستفيدها وقد ننصح ا املؤلف ؛ أما اإلجابة على السؤال فليس جاهزا عندي 

خ الشيباين يف عبارة لعلنا نقرأها عليك يقول يف قبل أن ندخل يف السؤال هذا يا شيخ ، هذا كالم األ :السائل 

وال يسعين إال أن أنوه إىل أنين قد قرأت هذا الكتاب على العالمة حممد ناصر الدين األلباين حفظه " الد األول 

اهللا ومتع يف عمره ويف جلسات متعددة على مدار سنتني كاملتني حىت خرج ذه الصورة اليت تراها بني يديك 

  ؟ "إىل آخره  ...اهللا التوفيق والسداد والرضى وأن جيعله نسأل 

هذا يا أخي ما خيرج عما قلته آنفا ؛ ألنه كون الرجل قرأ علي الكتاب على نوبات وجلسات ما يبعطيين  :الشيخ 

فكرة جمموعة يف ذهين كما لو وضعت الكتاب اآلن بعد أن طبع وصنف هذا التصنيف ما بيعطيين الفكرة اليت 



يل أن أعطي جوابا عن ذاك السؤال على أنه ممكن يكون ؛ أنا ما أستحضر اآلن أن يكون كالمه هذا تسوغ 

حممول على غالب الكتاب مش كل جزئية صغرية وكبرية مثال املقدمة ، مش ضروري أكون أنا أطلعت عليها لكن 

إال من طريق املؤلف ؛ فهنا بقى يف الغالب هو يقصد األشياء اليت تتعلق يب شخصيا ، وال ميكن اإلنسان يعرفها 

  إذا كان هنا يف شيء يتعلق ذه النقطة بالذات ممكن أن يسأل عنها املتحدث عنها ؛ واضح ؟

  .نعم  :السائل 

  

من قال من العلماء إن نار جهنم موجودة يف هذه األرض اليت نعيش عليها وجعلها من متعلقات  :السائل 

كال إن كتاب الفجار لفي (( : ية واحلديثية تدل على ذلك كقوله تعاىل اإلميان ؛ ألن ظواهر النصوص القرآن

اكتبوا كتاب ( : وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم  ))ال تفتح لهم أبواب السماء (( : وقوله تعاىل  ))سجين 

  أقرأ السؤال ؟ )عبدي في سجين وأعيدوه إلى األرض السفلى 

  يت قرأا أخريا اليت يستدلون ا على أن جهنم يف األرض ؟أنا فهمت السؤال بس شو اآلية ال :الشيخ 

ال تفتح لهم (( : وقوله تعاىل  ))كال إن كتاب الفجار لفي سجين (( : نعم ذكروا آيتني ، قوله تعاىل  :السائل 

 اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى( : نعم واحلديث قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم  ))أبواب السماء 

  . )األرض السفلى 

  نعم ، طيب أعيدوه إىل األرض السفلى يعين جهنم ؟ :الشيخ 

  .إىل األرض السفلى املقصود ا هذه األرض يعين أرض الدنيا  :السائل 

  .معليش ، ما أجبتين  :الشيخ 

  .نعم إىل جهنم  :السائل 

  يعين الروح يعاد ا إىل جهنم ؟ :الشيخ 

  ...نعم  :السائل 

وأعطي معي بارك اهللا فيك  ، أنا فهمت االستدالل ، أنا فهمت االستدالل ، احلديث نصه مرة  خذ :الشيخ 

  أخرى ؟

  . )اكتبوا كتاب عبدي في سجين وأعيدوه إلى األرض السفلى (  :السائل 

 . ...فعبدي هنا املقصود به هو من كان يف قيد احلياة مث مات أم ماذا املقصود به ؟  :الشيخ 


